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“ADOPZIOAN EMAN EZIN IZAN DITUGUN 
TXAKURRAK ANIMALIAK BABESTEKO 
ELKARTE BATERA ERAMATEN DIRA”

Jose Miguel Iribar
Gorriye txakurtegia

Zer gertatzen da Udaltzaingoak 
jasotako txakurrekin?

¿Dónde acaban los perros rescata-
dos por la Policía Municipal? Si lle-
van el microchip correspondiente 
para poder identificarlos, se contac-
ta con sus dueños para que los re-
cuperen. Si no llevan microchip, se 
llevan a la perrera donde permane-
cen 30 días. Tras superar ese plazo, 

son puestos en adopción. En el caso de 
Azkoitia y en el de la mayoría de mu-
nicipios de la comarca, los perros que 
no son reclamados por sus dueños, 
acaban en Gorriye Txakurtegia. Jose 
Miguel Iribar Gorriye se encarga de su 
cuidado hasta el momento de su adop-
ción. Hay otra realidad. Hay perros 

que nadie los quiere adoptar. En ese 
caso, y tras un esfuerzo infructuoso, 
los perros son entregados a Bihotze-
tik Elkartea, Protectora de Animales 
de Bizkaia, “un equipo de voluntarios 
comprometidos con aquellos que no 
tienen voz”.

Azpeitian, Basabe (Okerkua) baserri 
ondoan duzu txakurtegia. Nondik 
iristen zaizkizu txakurrak?

Azkoiti, Azpeiti, Zestoa, Getari, Erre-
zil... inguruko herri gehientsuenetatik. 
20 txakur handi edo 40 txikirentzat du 
ahalmena txakurtegiak.
Jendearen kezka da zer gertatzen 
den kalean jasotako txakurrekin. 
Zuk ondo dakizu. Azaldu iezaguzu 
prozesua.

Udaltzaingoak txakurra jasotzen 
duenean, lehenengo mikrotxipa duen 
ala ez duen begiratzen du. Mikrotxipa 
jarrita baldin badu, jabearekin harre-
manetan jartzen da txakurra buelta-
tzeko. Mikrotxipik ez baldin badu, udal-
tzainek euren biltegi batera eramaten 
dute txakurra eta niri deitzen didate 
txakurraren bila joateko.
Eta Gorriye Txakurtegira iristen 
dira...

Hori da. 30 egun igaro artean zain 
egoten gara ea jaberik agertzen ote den. 
Behin epe hori pasata, adopzioan jar-
tzen dugu txakurra.
Beti lortzen duzu txakurrak adopta-
tzea?

Ez beti. Badaude inork nahi ez dituen 
txakurrak ere. Halakoetan, Bilboko 
Bihotzetik elkartearen esku uzten di-
tugu txakurrak. Hitzarmen bat dugu 
animaliak babesteko elkarte harekin 

eta hara eramaten dira adopzio saiake-
rarekin jarraitzeko.
Zer gertatzen da mikrotxipik ez ba-
dute?

Jabe bat agertzen bada mikrotxipik 
ez zeraman txakur bat jasotzera, Udal-
tzaingoak hamar eguneko epea ematen 
dio mikrotxipa jartzeko txakurrari. Epe 
horren baitan txipa jartzen badio txa-
kurrari, ez zaio inolako isunik jartzen.

Hori bai, txakurra jasotzea zerbitzu 
bat da eta txakur-jabe batek txakurra 
berreskuratu nahi badu, tasa bat or-
daindu behar du zerbitzu horren truke. 
Tasa 26,58 eurokoa da, baina ez da isu-
na. Gertatu izan da txipik ez txakurrak 
eta jabea ez bila joatea isuna jarriko dio-
ten beldur eta hori ez da horrela.

Txakurtegira iristen diren unean mi-
krotxipa eta txertoak jartzen dizkiegu. 
Adopzioan ematen diren txakurren txi-
pen kostua Udalak hartzen du bere gain 
eta adopzioa doan da.
Askok ez dakite kasurik gehienetan 
etxeko aseguruak estaltzen duela 
mikrotxipa, ezta?

Hori argitzea garrantzitsua da. Etxeko 
aseguru gehienek sartuta izaten dituzte 
txakurrek eragiten dituzten kalteak. 
Jendeak ez daki hori horrela dela eta ko-
meni da jakinaraztea. Txakur gehienek 
badute txipa, baina oraindik agertzen 
dira gabe, batez ere, baserrietakoak-eta.
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Bizi-gosea nabari da. Zapatilak gastatzeko desioa. 
Bidaiatzeko nahia. Momentuez gozatzeko beharra. 
Azkenean, denok barru-barruan sentitzen genuen zuloa, 
hutsunea, indarra galtzen ari da. Tunelaren amaiera? 
Sentsazioak aldatzen doaz pixkanaka, pandemia aurreko 
garaira gerturatzen garen heinean. Hekatonbearen 
aurretik ezagutzen genuen, genekigun, egiten genuen 
hartara.

Hilabete hauetan ederki konturatu gara bizitza ez 
dela begien-kliska baino luzeagoa eta ez duela merezi 
lau hormen artean egotea. Izaki sozialak gara. Besteen 
beharra dugu. Familiarena, kuadrilarena, lanekoena. 
Soziedadean afaria asteazkenetan. Haurrak eskolara. 
Mendi buelta eta salda beroa. Ligak. Tuperra eta lana. 
Paseoa guardasolpean eta pintxopotea. Aiton-amonei 
bisita. Aholkuak bilobei. Pisuak eta sentadillak. Ur trago 
bat Barriketako iturrian. Esku bat sorbaldan. Behar 
genuen hori guztia, ezta?

Hainbeste bota dugu faltan, hainbeste sufritu dugu 
sinestu ere ezin dugula egin. Adituek diote birusarekin 
bizi beharko dugula, bizikleta batekin oheratzea baina 
amorragarriagoa dirudien arren ideiak.

Baina hemen gaude. Bizitzak aurrera jarraitzen du. 
Dena pasa eta dena iristen omen da. Joan direnak 
oroitzea eta ospitaleetako oheetan daudenei laguntzea 
besterik ez zaigu geratzen.

Goza dezagun momentuaz. Noski... tentuz. Oraindik, 
tentuz.

Beste behin, zientzia eta elkarlana baliabide 
eraginkorrak direla erakutsi da, garaipenera bidean, 
birusa kontrolatzeko eta hari aurre egiteko.

Hay ganas de sorber la vida. De gastar zapatilla. De via-
jar. De disfrutar momentos. Por fin, parece que ese vacío 
que todos y todas sentíamos en las entrañas comienza 
a evadirse. ¿El final del túnel? Las sensaciones van poco 
a poco cambiando, mientras vamos recomponiendo los 
tiempos de pre-pandemia y que no los percibíamos como 
tal hasta la hecatombe. Era todo lo que conocíamos, sa-
bíamos, hacíamos.

Durante estos meses nos hemos dado cuenta de que la 
vida es un parpadeo y que no compensa estar metidos 
entre cuatro paredes. Somos seres sociales. Necesitamos 
de los demás. De la familia, de la cuadrilla, de los colegas 
del trabajo. Cena los miércoles en la sociedad. Niños al 
cole. Vuelta al monte y caldo para calentar. Ligas. Túper 
y al trabajo. Paseo bajo paraguas y pintxopote. Visita a 
los abuelos. Consejos a los nietos. Pesas y unas cuantas 
sentadillas. Un trago de agua en la Fuente de las Barri-
cas. Una mano en el hombro. ¿Lo necesitábamos, verdad?

Lo hemos echado tanto en falta, hemos sufrido tanto 
que ni nos lo creemos. Dicen los expertos que tenemos 
que aprender a convivir con el virus, que suena igual de 
molesto que acostarse con una bicicleta.

Pero estamos aquí. La vida sigue. Dicen que todo pasa y 
todo llega. Queda recordar a los que se fueron y ayudar a 
quienes ocupan las camas de los hospitales.

Disfrutemos del momento. Claro que... con cautela. To-
davía, con cautela.

 
La ciencia y el trabajo en común han vuelto a ser me-

dios efectivos por controlar y caminar hacia la victoria 
contra el virus.

Azkoitiko alkateaJavier Zubizarreta

BIZI GOSEA BIZI GOSEA
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 «ORIENTAZIO ALORREAN, 
IKASTETXEEN ESKU JARTZEN 
DITUGU GURE EZAGUTZA ETA 
ERAGILE-SAREA» 

Jon Zubizarreta
Hezkuntza proiektuen koordinatzailea

Iraurgi Berritzenen izateko arrazoia bailararen garapena sustatzea da eta 
horretarako esparru ondo ezberdinak lantzen ditu, besteak beste, hezkuntza. 
Duen eragile-sareaz baliatuta, ikaslegoari bertako errealitate sozio-ekonomikoa 
ezagutarazten lan handia egin du azken urteetan. Eta ez bakarrik errealitate hori 
ezagutarazten, baita gazteak eta eskolak eragile ezberdinengana hurbiltzen ere, 
etengabeko zubi-lanari esker. Ahalegin horren emaitza agerikoa da. Bailarako bost 
ikastetxek, erakundeek, enpresek eta gainerako eragileek osatuta duten sarea. 
Edozein proiekturi aberastasun horrek ematen dion balio erantsia azpimarratu du 
Hezkuntza proiektuen koordinatzaile den Jon Zubizarretak.

Ikasturte berria hasita, Iraurgi Berritzenek ikastetxeetan eta orientazioari lotuta 
egiten duen lana izan dugu hizpide.

Iraurgi Berritzen 
Hezkuntza

Orientatzaileen Mahaia duzue. Zein da 
mahai horretan Iraurgi Berritzenen egi-
tekoa?

Bailarako bost ikastetxeetako orien-
tatzaileekin batera osatzen dugu mahaia 
eta gure egitekoa orientatzaileei babe-
sa eta laguntza ematea da, gure eragile 
sarearekin harremanetan jartzearekin 
batera. Ikastetxe bakoitzak duen Orien-
tazio Planari balio erantsi bat ematen 
diogu ikuspegi kolektibo batetik. Beha-
rrak zeintzuk diren aztertu eta erantzun 
bat ematen saiatzen gara.

Urtean hirutan biltzen gara. Ikasturte 
hasieran urteko plangitza diseinatzeko, 
gero jarraipena egiteko, eta ikasturte 
amaieran balorazioa partekatzeko.

Zeintzuk dira behar horiek?
Gazteek bailarako errealitate sozioe-

konomikoa ezagutzea, amankomunean 
erabili daitezkeen euskarriak eta balia-
bideak sortzea, ikasleei orientazioan 
laguntzea hausnarketa pertsonalak sus-
tatzeko dinamikak sortuz eta hezkuntza 
zentroei gure eragile sarea eskura jar-
tzea behar dutenerako.

Ikasle askori zaila egiten zaio zer ika-
si edo zer bide hartu nahi duen jakitea. 
Nola laguntzen diezue?

Hausnarketa pertsonalak egin ditza-
tela bilatuz. Ikasleak dira protagonistak, 
guk ideiak argitzen laguntzen diegu. 
Hausnarketa bat egitera bultzatzen di-
tugu hainbat galdera eginez: Zertan naiz 
ni ona?, Zer gustatzen zait?, Zein da nire 
bailararen errealitatea? eta Zer nahi dut 
nik?. Galdera horiei erantzuteko eska-
tzen diegu eta handik epe batera, jaso-
tako erantzunen arabera beste lansaio 
bat egiten dugu zalantzak argitzeko eta 
hausnarketa partekatzeko.

Gure helburua izaten da ahalik eta in-
formazio gehien ematea eta ahalik eta 
hausnarketa sakonena egitea, gero ba-
koitza dagokion erabakia hartzeko gai 
izan dadin. Horretarako, profil ezberdi-
netako profesionalak ere eramaten di-
tugu ikastetxeetara haien lekukotza eta 
esperientzia jaso dezaten ikasleek. Era 
berean, ikasleek izan ditzazketen interes 
konkretuen araberako bisitak egiteko au-
kera dute ikasturte osoan zehar.

HEZKUNTZA ALORREKO  
PROIEKTUAK

+ GEROLAN
Ikastetxe eta ikasleei orientazioan 
laguntza ematen die Iraurgi Berritze-
nek egitasmo honen bitartez.

+ ELKARREKIN ERAIKITZEN
Proiektu honen bidez, ikasleek erron-
ka errealen inguruko hausnarketa 
eta lanketa egiten dute, eskualdeko 
eragileekin harreman zuzenean.

+ STEAM UROLA ERDIA
Ikasleek etorkizunean beharko di-
tuzten zientzia eta teknologia tre-
betasunak lantzera bideratutako 
proiektua.

+ IZAN EKINTZAILE
Gazteengan ekintzailetzaren inguru-
ko kontzientzia lantzea du helburu 
egitasmoak.

«Orientazio mailan, gure helburua 
izaten da ikasleei ahalik eta 
informazio gehien ematea eta ahalik 
eta hausnarketa sakonena egin 
dezatela, gero dagokion erabakia 
ahalik eta modu egokienean har 
dezaten. Horretarako, profil 
ezberdinetako profesionalak ere 
eramaten ditugu ikastetxeetara 
haien lekukotza eta esperientzia 
jaso ditzaten ikasleek. Era berean, 
ikasleek izan ditzaketen interes 
konkretuen araberako bisitak 
egiteko aukera ere badute ikasturte 
osoan zehar eragile desberdinetara 
(enpresa, ekintzaile, merkatari, 
lehen sektore, osasun arloa…).

Urtero 200 ikaslerengan izaten dugu 
inpaktua.»



Alberto Asín Grijalbo
Doplay! proiektuaren arduraduna

“PROGRAMAZIOA HAURREK 
PENTSATZEN ETA ARRAZOITZEN 
IKASTEKO BITARTEKOA DA”
Desde hace unos cinco años, el departamento de Juventud apuesta por ofrecer 
ámbitos de formación de las competencias STEAM, muy especialmente, el 
área de programación y robótica. Para ello, ha contado con Doplay! , proyecto 
educativo que persigue el objetivo de despertar el interés de las niñas y niños 
por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Charlamos 
con el responsable del proyecto.

Zergatik da garrantzitsua ingeleseko 
STEAM kontzeptuak barne hartzen 
dituen diziplinak sustatzea haurren 
artean?

AEBtatik dator kontzeptua eta inda-
rrean jarri da urte batzuetatik hona. 
Zientziaz, teknologiaz, ingeniaritzaz, 
arteaz eta matematikaz ari gara. Oinarri 
oinarrian dagoena da logika eta sorme-
naren lanketa. Askorentzat, matemati-
kak, adibidez, ez dira erakargarriak eta 
irakasleak eragin handia du. Gakoa dago 
nola lantzen diren gai horiek, umeek ikas 
dezaten lantaldean lan egiten, pentsatzen 
eta arrazoitzen. Horretan ahalegintzen 
gara. Eskoletan ematen denaren osaga-
rri da.
Egungo haur eta gazteak natibo 
digitalak dira. Beharrezkoa da 

aparteko ahalegina egitea teknologiak 
erakar ditzan?

Tableta edo mugikorra erabiltzea oso 
da erraza. Erabiltzaileak dira, baina ez 
dauka sortzearekin zerikusirik. AEBtako 
guru teknologikoak euren seme-alabei 
tresna horiek erabiltzea debekatzen ari 
dira, nahi dutelako erabili aurretik, sor-
tzen ikastea. Frantzian, esaterako, DBH1 
arte eskoletan ez dute ordenagailurik 
erabiltzen, aurretik idazten, irakurtzen 
edota margotzen ikasi behar dutelako. 
Erabili aurretik, ulertzeko eta sortzeko 
ahalegina egin behar da. Programatzeko 
lapitza eta paperarekin nahikoa da. Ez 
da ordenagailurik behar, pentsatzea da 
beharrezkoa dena.
“Ekinez ikasi”, ezta hala?

Hori da. Haurrak motibatuta egon 

behar du. Azkenean, lantzen diren 
diziplinek badute zailtasun puntu bat 
eta robot bat programatzeko probatzen 
eta akatsak zuzentzen joan behar duzu. 
Puntu jakin batera iritsitakoan gauzak 
konplexuak bihurtzen hasten dira. 
Horregatik, eurek nahi duten proiektua 
garatzen utzi behar zaie. Hori da ekinez 
ikastea.
Derrigorrezko ikasgaia izan beharko 
al luke programazioak eskoletan?

Programazioa garrantzitsua da baina 
ez dut uste beste zenbait ikasgairen 
mailan dagoenik. Eskoletan diziplina 
anitzeko proiektuak lantzen dira eta 
programazioa bitarteko garrantzitsua 
da proeiktu horietan. Programazioa 
ikasgai guztietan erabil daitekeela esango 
nuke. Filosofiak, adibidez, pentsatzen 
eta arrazoitzen laguntzen du. Logika, 
ebidentzia, hipotesia, probabilitatea... 
logika erabiltzea da programatzea.

Umeei robotak erabiltzea eta 
bideojokoak egitea gustatzen zaia baina 
helbura da logika bilatzea, arrazoitzen 
jakitea eta ahalegintzea.
Bideojokoak egiteko aurretik jolastu 
ere egin beharko da, ala?

Apur bat, bai. Badaude oso joko 
hezigarriak: Minecraft, Roblox, Kodu 
Game Lab, Scratch, Arcade Makecode... 
jolasteko eta sortzeko pentsatutako 
jokoak dira.
Zer esango zenieke gurasoei?

Gurasoei? Nik haurretan ikusten 
dudana da esfortzurako ahalmenik 
eza. Adin jakin batera arte, 14-16 
urte ingurura arte, kosta egiten zaie 
motibatzea eta saiatzea egiten ari diren 
hartan. Geroago hasten dira ohartzen 
eta jarrera aldatzen.

“Los gurús tecnológicos 
están prohibiendo a sus 
hijos usar dispositivos 

tecnológicos porque quieren 
que antes aprendan a 

entender y a crear. Para 
programar no hace falta 
más que papel y lápiz”

“Hay juegos muy 
educativos diseñados 
para que las niñas y 
niños puedan jugar 
y crear: Minecraft, 
Roblox, Kodu Game 
Lab, Scratch, Arcade 
Makecode...”
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UDALA HERRIKO IRISGARRITASUN PLANA EGUNERATZEN ARI 
DA. NOLA IKUSTEN DUZUE? ZEINTZUK DIRA ZUEN USTEZ BEHAR 
NAGUSIAK?

EAJ-PNV EH BILDU

Pertsona guztiak toki 
guztietara iristeko aukera 
bermatzea da helburua. 
Helburua eta erronka. 
Asko egin da. Hartu dugu 
irisgarritasuna lehenetsi 
beharraren kontzientzia. 
Ukaezina da duen garran-
tzia, eta jakinekoa da denon 
eskubidea dela. Alabaina, 
errealitatea bestelakoa ere 
izan daiteke zenbait kasu-
tan, oztopo guztiak desage-
rraraztea eta egin beharreko 
egokitzapenak burutzea, ez 
baita egun batetik besterako 
kontua. Norabidea argi dago, 
eta egunetik egunera gure 
herria eta bertako eraikin 
publikoak irisgarriagoak 
izan behar dute. Baran-
dak, arrapalak, lurzoru ez 
irristagarriak, zebra-bide 
egokituak, ateen tamainak, 
seinaleztapena... asko dira 
kontuan hartu beharreko 
elementuak. Horrek guztiak, 
aukera berdintasuna, egu-
nerokotasuna eta gizarte 
kohesioa errazten dizkigu 
denoi. Esku-hartze guztiak 
ez dira maila berekoak. 
Ikuspegi zabalagotik, asmo 
onenarekin ari da Udala San 
Martingo, San Jose Egoitzako 
eta hilerriko irisgarritasu-
na nola hobetu aztertzen, 
aurretik Floreaga auzoarekin 
egin bezala. 

Eta horri guztiari buru-
tzen ari diren irisgarritasun 
plana gehitu behar zaio. 
Beharrak antzemateaz eta 
zerrendatzeaz gain, plan 
horrek ibilbide bat marka-
tuko digu, hirigintzari -edo 
dagokion arloari -lotutako 
erabaki-guneetan irisga-
rritasuna jomugan ipinita. 
Zentzu guztietan pertsonen 
beharretara egokitutako es-
pazioak eraiki behar ditugu.

 Azken urteetan EH Bildu-
tik egin izan dugun eskaera 
bat da, zaharkituta zegoen 
irisgarritasun plana eta gaur 
egungo Azkoitira egokitzea 
ezinbestekoa zen herrita-
rren bizi kalitatea hobetu 
eta oinarrizko eskubideak 
errespetatzeko. Gainera, 
plana berritu gabe hainbat 
dirulaguntzetarako auke-
ra galtzen genuen, horrek 
dituen ondorioekin.

Positiboki baloratzen dugu 
azkenean erabakia hartu 
izanak baina beste plan ba-
tzuekin gertatu izan den be-
zala, ez dugu nahi plan soil 
batean gelditzea. Plana egin 
behar da baina gero gauzatu 
egin behar da. EH Bildu beti 
hor egongo da herritarren 
irisgarritasuna bermatzeko 
beharrezkoak diren neu-
rriak hartzeko momentuan. 
Ezinbestekoa da Azkoitiar 
denei irisgarritasunerako 
eskubidea bermatzea herriaz 
eta beraien bizitzaz askeki 
gozatu ahal izateko.

Behar nagusitzat ikusten 
dugu erdigunetik kanpo 
gelditzen diren auzoeta-
ko herritarrei erdigunera 
iristeko beharrezkoak diren 
baliabideak jartzea. Ondo 
dago herritarrei zerbitzuak 
eskaintzea, bai, baina, ez 
badiegu denei zerbitzu 
horietaz baliatzeko aukera 
eskaintzen, ezin direlako 
etxetik atera, hor hutsune 
latza daukagu eta horri 
erantzun behar diogu ahalik 
eta azkarren.

AZKOITIA BAI

Udaletxean datu gehiago 
izango duzue, irisgarritasun 
plana eguneratzeko kan-
poko enpresak  kontratatu 
baitituzue. San Martinen, 
Gurutzeagako etxebizitzak 
egiteagatik udalak jasoko 
duen diru kantitate bat ere, 
bertako irisgarritasunean 
erabiltzera derrigortuta 
zaudete. Hilerrirako bidean 
azterketa egitear dago. Flo-
reagan ere hurrengo pausua 
emateko denok ados gaude 
eta dagoeneko diru kantitate 
bat gordeta dugu horreta-
rako.

Herritar asko txundituta 
agertu zaizkigu Floreagako 
1.Faseak inguruari eragin 
dion inpaktuarekin. Herria-
ren estetika zaindu behar 
dugula ez dugu zalantzarik 
egiten, baina balantzaren 
beste aldean herritarren 
ongizatea jartzen badugu, 
zalantzak berehala uxatzen 
ditugu. Ez dugu bakoitzari 
arazoak sortu zain egon 
behar, herritar denon ongi-
zatea aldarrikatzeko. Beraz 
mugimendu edo integrazio 
faltan daudenen aurrean, 
enpatia gehiago landu behar 
genuke eta udaletxetik gabe-
zia edo ezberdintasun horiek 
detektatu eta irtenbidea 
ematen saiatu, irisgarritasu-
na eta integrazioa ez baitira 
mugimendu arazoa soilik 
eta bestela galdetu Marea 
Urdina bezalako taldeei, 
irisgarritasuna, herritar oro, 
toki denetara iristeko ahal-
menean baitago eta hortik 
etorriko baitzaigu gero, gu 
bezala, eskubide berdineko, 
herritarrak direnen integra-
zioa.

PSE-EE

Azkoitia udalerri irisga-
rri bihurtzea lehentasuna 
izan behar da. Hori dela eta, 
PSE-EEk aurrekontuen ne-
goziazioan pertsona guztien 
mugikortasuna eta irisga-
rritasuna bermatuko duen 
plan bat egitea eskatu zuen, 
batez ere adinekoen, behar 
bereziak edo mugikortasun 
murriztua duten pertsonen 
kasuan. Neurri zehatzak 
dituen plan bat, adibidez, 
hilerriko irisgarritasun 
proiektua, PSE-EEk beti 
defendatu izan duena.

Hacer de Azkoitia un 
municipio accesible debe 
ser una prioridad. Por ese 
motivo, desde el PSE-EE, 
solicitamos en la negociación 
presupuestaria realizar un 
Plan que garantice la movili-
dad y la accesibilidad a todas 
las personas, principalmen-
te los mayores o personas 
con necesidades especiales 
o movilidad reducida. Un 
plan con medidas concretas 
como el proyecto del acceso 
al cementerio adaptado que 
desde el PSE-EE siempre 
hemos defendido.
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IRISGARRITASUN  
UNIBERTSALAREN  

BIDEAN
A por la accesibilidad uni-

versal. El Ayuntamiento está 
actualizando el Plan de Ac-

cesibilidad del municipio con 
la voluntad de ir poco a poco 

haciendo accesibles calles 
y edificios, así como todo lo 

relacionado con el transporte 
o la comunicación.

La empresa adjudicataria 
está realizando el traba-
jo cuyo coste asciende a 

35.029,5 euros.

Irisgarritasun unibertsala erronka 
eta helburu da aldi berean. Pertsona 

guztiei toki guztietara iristeko 
aukera bermatzean datza. Pixkanaka 
aurrerapausoak ematen joan da baina 
ukaezina da asko dagoela oraindik 
egiteko. Bidean aurrera egiteko 
asmoarekin hain zuzen, Udala herriko 
irisgarritasun plana eguneratzen ari 
da.

Ingartek Consulting enpresa ari da 
lanketa gauzatzen. 16 asteko epea du 
lana burutzeko eta beraz, urri amaiera 
alderako plana egina izan beharko 

luke. 35.029,5 euroko aurrekontua du 
irisgarritasun planaren eguneratzeak.

Besteak beste, aztertuko dira 
herriko oinezkoen ibilbideak, udalaren 
jabetzako eraikin publiko guztiak, 25 
zehazki, garraioari lotutako alderdiak 
eta baita komunikazioarekin eta 
jendearentzako arretari dagozkionak 
ere, esaterako, seinaleztapena edo 
webgunea.  

Behin lanketa eginda, ahal den neu-
rrian, jasotako zuzenketak egiten joan-
go da Udala.

Guillermo Aparicio eta Ane Alvarez 
ari dira herriko eraikinak aztertzen. 
Euren iritziz, irisgarritasun kontuetan 
ahalegin handia ari da egiten oro 
har, baina zaila da bazter guztietara 
heltzea. “Guk 25 eraikineko zerrenda 
dugu. Kontuan hartzen dugu aldaparik 
dagoen, eskailerak edo igogailuak, 
seinaleztapena, botoien argitasuna 
adibidez, ateen zabalera nahikoa den, 
lurzorua irristagaitza den, bilera-
geletan bira emateko espaziorik ba 
al dagoen, alarmarik jarrita dagoen, 
komunak nola dauden...”

Irisgarritasuna herritar guztientzat 
da onuragarria, ez soilik mugikortasun 
edo zentzumen arazoak dituztenentzat. 
Halaber, parte-hartze soziala eta 
integrazioa errazten ditu.

La accesibilidad facilita la 
participación en la vida social 
y contribuye a promover 
la integración social. Es un 
derecho de las personas y por 
lo tanto, no hay una vuelta 
atrás. Hay que ir avanzando a 
la mayor velocidad posible.

“En un edificio nos fijamos en 
si hay escaleras o ascensores, 
en la anchura de las puertas, 
en los pomos, en si el 
pavimento es antideslizante, 
en la señalización, en la 
luminosidad de los botones, en 
las alarmas...”

Urria  2021
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BOST KONTINENTETAKO ETA 54 
HERRIALDETAKO ORDEZKARITZA

x x x x x

HERRITAR BERRIAK

GUZTIRA:

1128

El censo de Azkoitia es un 
claro indicador del grado de 
pluralidad e interculturalidad 
de nuestro municipio. En la 
actualidad, residen en nuestro 
pueblo 1.128 personas de proce-
dencia extranjera. 

Representan a cinco continen-
tes y 54 países. Las comunida-
des marroquí y paquistaní son 
las más numerosas. Les siguen 

Argelia, Nicaragua, Honduras o 
Rumanía. Hay que tener en cuen-
ta que las niñas y niños adop-
tan por ley la nacionalidad de 
sus progenitores. Por ello, pue-
de haber personas censadas con 
nacionalidad extranjera aunque 
hayan nacido en Azkoitia. 

El número de inmigrantes se ha 
ido estabilizando en los últi-
mos años, aunque la evolución 

sigue siendo ligeramente as-
cendente. Eso sí, el cambio ha 
sido significativo si tomamos 
como referencia el año 2000 en 
el que solo había censadas 55 
personas inmigrantes. En 2010 
la cifra ascendía a 830 y en 
2021, son aun más las perso-
nas que han decidido vivir en 
Azkoitia. 

La desigualdad económica, los 
conflictos bélicos y la crisis 
climática continuarán forzan-
do a las personas a dejar sus 
lugares de nacimiento en busca 
de nuevas oportunidades, lo 
que requiere una respuesta en 
clave de solidaridad y convi-
vencia. 

AFRIKA: 

MAROKO  327
ALJERIA  83
MAURITANIA  10
SENEGAL  31
GAMBIA  1
GINEA  3
KAMERUN  2
NIGERIA  2
GHANA  4
LIBERIA  1
CABO VERDE  1
SAHARA  44

OCEANIA: 

ZEELANDA BERRIA  1

ASIA 

PAKISTAN  206
SIRIA  1
MYANMAR  1
NEPAL  3
JAPONIA  1 
TXINA  5 
ARMENIA  7 
FILIPINAK  1 
EUROPA  63
KROAZIA  18 
ALBANIA  12 
SERBIA  2 
BOSNIA  28 
UKRAINA  3

AMERIKA

ARGENTINA  26 
EL SALVADOR  3 
NIKARAGUA  83 
BRASIL  9 
VENEZUELA  17
JAMAIKA  1
KOLONBIA  10 
BOLIVIA  1 
PARAGUAI  3 
COSTA RICA  5 
MEXIKO  6 
DOMINIKAR ERREP.  5 
PERU  2
ESTATU BATUAK  2
KUBA  1
HONDURAS  46
EKUADOR  3

EUROPA 

PORTUGAL  42
ALEMANIA  2
ERRUMANIA  31
FRANTZIA  4
ITALIA  14
HERBEHEREAK  2
BELGIKA  1
BRITAINIA HANDIA  3 
POLONIA  4
TXEKIAR ERREP.  1 
BULGARIA  3

[*] 2021eko uztailean eguneratutako datuak
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EGUNEKO 
ARRETA 
ZERBITZU 
BERRIA, 
MARTXAN 
El Servicio de Atención Diurna es un 
nuevo servicio dirigido a personas ma-
yores en situación de fragilidad.

Se trata de un nuevo servicio cuya fina-
lidad es que las personas mayores del 
municipio puedan seguir residiendo en 
su propio entorno, siendo parte activa 
de Azkoitia. Para ello, se llevaran a 
cabo se diferentes actividades como la 
estimulación cognitiva, gimnasia adap-
tada, manualidades, relajación etc.

El número de plazas será de 15 per-
sonas como máximo y el servicio se 
ubicará en las instalaciones del Hogar 
del Jubilado. 

Udaleko Ongizate sailaren eskutik 
zerbitzu berria jarri da martxan, Egu-
neko Arreta Zerbitzua, hain zuzen. 
Kultur Etxeko eraikinean, Jubilatuen 
Etxearen instalazioetan eskainiko da 
zerbitzua. Laguntza eta prebentzio 
izaera du zerbitzuak. Helburu nagu-
sia da hauskortasun egoeran dauden 
adineko pertsonei euren autonomiari 
eusten laguntzea, ohiko ingurunean 
eta sozializazioan jarraitzeko ahal-
mena izan dezaten ahalik eta denbora 
luzeenean. 

Zerbitzua momentuz esperientzia 
pilotu gisa jarri da martxan eta 15 
lagun artatzeko ahalmena du zerbi-
tzuak. 

Erabiltzaileek euren autonomiari 
eusteaz gain, zerbitzuak bilatzen due-
na da haien segurtasun sentimendua 
areagotzea, komunitate-ingurunean 
integratzen laguntzea, bazterkeria 
egoeretatik urrunduz, eta ahalik eta 
denbora luzeenean euren etxeetan 
egoteko aukera erraztea. 

Zerbitzuaren hartzaileak izan dai-
tezke oro har mendekotasun egoe-
ra arinean edo arriskuan dauden 65 
urtetik gorako pertsonak, adin bere-
koak eta hauskortasun egoeran dau-
denak eta salbuespen gisa, zenbait 
kasutan, baita mendekotasun egoe-
ran edo arriskuan dauden 65 urtetik 
beherakoak ere. 

i

“Eguneko Arreta Zerbitzua 
laguntza eta prebentzio 
izaerako zerbitzua da, 
erabiltzaileari etxean 
egoten laguntzeko, esku-
hartze sozio-hezitzailearen 
eta psikosozialaren bidez. 
Komunitatean, etxetik 
gertu, garatzen den 
zerbitzua da”. 

Janire Igoa
Ongizateko zinegotzia

Arreta egunak

Ordutegia

Zerbitzuaren  
prestazioak

Astelehena, asteazkena  
eta ostirala.

10:00-12:30

• Eskubideen eta zerbitzuen 
gaineko informazioa

• Erabiltzaileen balorazioa eta 
jarraipena

• Esku-hartze sozio- 
hezitzailea eta psikosoziala

• Jarduera estimulatzaileak 

• Osasun fisikoa eta kogniti-
boa sustatzeko programak, 
gizarte harremanak eta 
integrazioa, alderdi ludikoa

• Jarduerak: gimnasia ego-
kitua, erlaxazio tailerra, 
eskulanak, tailer ludikoa, 
prentsa irakurketa, ikus-
-entzunezkoen tailerra, 
musikoterapia...

• Zerbitzua jaso nahi dutenek 
Udaleko Ongizate sailean 
egin dezakete eskaera. 
Momentuz, bederatzi erabil-
tzaile ditu zerbitzuak baina 
bigarren talde bat sortu 
ahalko litzateke
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«BERTSOLARI GAZTEAK 
GERO ETA PRESTATUAGO 
DATOZ, HAUSNARKETARAKO 
GAITASUN HANDIAREKIN»

Noiz hartu zenuen bertsolari izaera-
ren kontzientzia eta zeure buruari 
aitortu “bertsolaria naiz”?

 Norbere buruari “bertsolaria naiz” ai-
tortzea kosta egiten da egia esan, “ber-
tsolaria zara?” galdetuta “bertsotan 
badakigu” erantzun izan dut. 2015eko 
Txapelketaren ondoren izan nuen gure 
ingurutik kanpo plazan ibiltzeko auke-
ra eta orduan galdetzen diozu zure bu-
ruari hori ote den zure lekua… Azken bi 
urtetan bertsolaritza beste rol batetik 
bizitzea egokitu zait eta bertsolaritik 
gutxi dut une honetan.
Utz iezaguzu bertsolari izaera aitor-
tzen. Bertsolaria egin egiten da edo 
norberaren berezkotasunetik dator? 
Zein da zure kasua?

Denean bezala bertsotan ikasi egi-
ten da, noski. Baina, ikastea ere interes 
batetik etortzen da eta ikasi aurretik 
behar duzu hizkuntzarekin jolasteko 
zaletasuna. Alegia, gustatzen zaionak 
eta trebatu nahi duenak bertsotan ika-
siko du. Bertsoa bat-batekoa bezain lan-
dua da, eta lanketa hori etengabekoa 
izan daiteke gainera.
Nola trebatzen da bertsolaria?

Arituta. Aritzeko baina, modu desber-
dinak daude eta bertsolariaren arabera 
asko aldatzen da. Ez da berdina herri 
mailako bertsolari bat izan edo astebu-
ruro plazan dabilen bertsolari bat izan. 
Bertsoari eskaintzen zaion denboraren 
araberako emaitzak jasotzen dira, bes-
te arlo denetan bezala. Bertso eskolara 
astean behin ordubetez joanda trebatu 

Nola azalduko zenuke bertsolaritzak 
azken hamarkadetan eman duen bi-
lakaera hizkuntza, forma, gai edota 
estetika aldetik?

Aurreko galderarekin lotuta, zalan-
tzarik gabe azken urteetako bilakaera 
eta eman diren aldaketak feminismotik 
etorri dira. Bertsoak eta bertsolaritzak 
zerbait badu, hori etengabeko mugi-
mendua da. Gizartea aldatzen doan hei-
nean bertsoa ere aldatzen, berritzen, 
egokitzen… doa, eta horregatik dago ho-
rren bizirik. Transmisio lan handia egi-
ten da bertso eskoletan, eta belaunaldi 
berriekin batera etorri dira (eta etorriko 
dira) bertsoa egiteko, bizitzeko modu 
desberdinak.
-Umoristei umorea egiteko dena ez 
ela balekoa esan ohi zaie. Zuzenta-
sun politikoaren aroan, bertsolaria 
zenbateraino da libre?  

Jendaurrean ari den inor ez da %100 
libre, edo ez behintzat ondoriorik izan 
gabe. Esan… esan dezakezu, baina zu-
zentasun politikoaren aroaz gain sare 
sozialen aroan gaude, eta horrek ondo-
rioak areagotzen dituela esango nuke, 
bai zabaltzeko moduetan behintzat. 
Errazegi kritikatzeko joera gero eta 
nabarmenagoa da, bestearen lekuan 
jartzea ahazten zaigu batzuetan. Gai-
nera, bertsoak baditu arrisku gehigarri 

Euskal Filologian lizentziaduna, Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko koordinatzai-
lea 10 urterekin hasi zen bertso eskolan eta 15ekin bertso eskolako irakasle. 
Erniarraitz Bertsozale Elkarteko kidea dugu. Oholtzarik aspaldi zapaldu ez duen 
arren, taula gainek gozotik gazitik baino gehiago izan dutela, dio. Oholtzara igo 
ez bada ere, bertsoaren bueltan bizi da Eneritz Artetxe.

zaitezke, bertsolari ona izateko baina 
ordu asko eskaini eta iturri askotatik 
edan beharra dagoela esango nuke, 
baina hori bertsolari on bati galdetuta 
hobe!
2004an Arrasaten egin zenuen lehen 
plaza. Gogoan geratu zaizun bertsoa 
edo saioa?

2004ko harekin gogoratzen naiz bai… 
ordutik berriz saio asko ditut gogoan, 
esan bezala leku, giro, jende… desber-
dina ezagutzeko aukera izan dut. Baina, 
lehen aldiz gozatu nuen plaza ziurrenik 
Erniarraitzek antolatzen zuen Bertso 
Parrandako saioren bat izango zen. Giro 
berezia sortzen zen inguruko taberne-
tan eta oroitzapen onak ditut.
Egia da bertsolariak bere buruan 
bertsoa amaieratik hasten duela?

Bertso osoa osatu behar badu bai, pun-
tua erantzun edo puntutan aritu behar 
badu ez. Azkenean, nora iritsi nahi duen 
pentsatzen du lehenbizi eta gainontzeko 
puntuetan bidea egiten du.
Emakumeak erdietsi du oholtza gai-
nean dagokion tokia edo bide luzea 
dago aurretik?

Saioetako kopuruei begiratuz gero 
baietz irudituko zaigu, baina ez naiz se-
kula zenbaki zalea izan. Parekidetasuna 
edo dagokion lekua izatea ez nuke kartel 
bakoitzeko emakume bertsolarien ko-
puruarekin neurtuko. Gaitegia, entzu-
leen harrera, umorea egiteko/jasotzeko 
modua, diskurtsoa, harreman moduak… 
aurrerapausu handiak eman dira baina 
egitekorik ere bada oraindik.
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batzuk: bat-batekoa da, neurrian sar-
tu behar duzu eta errimatu egin behar 
duzu. Noizbait hanka sartzea gerta lite-
keen gauzarik normalena da, baina gero 
edonork eta gainera zilegitasun osoz 
epaitu dezake hanka sartze hori.
Zer eman dizu bertsolaritzak? Eta 
kendu?

Gaur egun dudan bizimoduaren 
zati handi bat bertsoaren inguruan 
eraikia da, beraz, eman asko eman dit. 
Kendu berriz… azken urteetan denbora 
libre gehixeago hartuko nuke, baina 
zerbaitetan pasa dudan denbora horrek 
ere gauza asko eman dizkit.

Bertsotarako gogoz, bertsolaritzari 
denbora eskaintzeko gogoz. Bertso esko-
letan egiten den lanari esker belaunaldi 
berriak ere badatoz. Eta ez soilik ber-
tsolari izan nahi duten gazteak, baizik 
eta bertsozaleak, gai jartzaileak, saioen 
antolatzaileak… transmisio lana etenik 
gabe egin dela ikusteak poza ematen du. 
Izan ere, bertsolariak alferrik dira en-
tzuleak edo gai jartzaileak falta badira.

Bertsolari gazteei dagokienez berriz 
geroz eta prestatuago datozela esango 
nuke, hausnarketarako gaitasun han-
diarekin. Horrek esan nahi du belaunal-
di berriekin batera entzuleei ere zerbait 
berria eskainiko zaiela eta horrek berak 
entzule berriak sortuko dituela.
Zuk esana da bertso eskolen helbu-
rua gazteei plazarako bidea ireki-
tzea dela. Lortu da?

Bertso eskolen lanetako bat da bai. 
Bertsozale Elkarteak etengabe izan 
duen kezka bat da bertsolari gazteen 
plazaratzea, nahiz eta eskolatik plaza-
rako bidea sarri norbanako ibilbide bat 
den Elkarteak edo bertso eskolek akuilu 
lana egin behar dute. Hori ekimen des-
berdinen bidez lortzen da: Eskolarteko 
Txapelketa, gazte sariketak… baina ohi-
ko saioetan ere gazteei leku egitea bada 
bertso eskolen ardura.

Erniarraitzen adibidez bi urtez behin 
antolatzen dugu gazte sariketa, eta Eus-
kal Herri osotik gonbidatzen ditugu ber-
tsolariak. Bestalde, antolatzen ditugun 
saioetan saiatzen gara etxeko gazteei 
aukera ematen.
Aurtengo eskolarteko txapelketan 
Naia Arrizabalaga azkoitiarra izan 
da txapeldunorde. Badugu harrobia?

Noski baietz! Une honetan herrian 
plazan dabiltzan bi gazte ditugu: Naia 
Arrizabalaga eta Julene Iturbe. Baina 
bertso Eskolako gaztetxoen taldeetan 
ikasle ugari dabiltza, eta denak bertso-
lari izango ez badira ere zaletzen ari 
dira, beraz, zerbait izango da!
Gazteak sare sozialetan murgilduta 
daude. Bertsolaritzarako joera ahul-
du dezake horrek?

Ez du zertan, bertsozalea dena ber-
tsozalea izango da sare sozialetan eta 
handik kanpo. Lehen aipatu bezala, 
bertsoak zerbait badu unean unekora 
egokitzeko gaitasuna da, eta sare sozia-
len erabiltzaileen artean bertsozaleak 
badaude bertsoaren hedapenerako eta 
sustapenerako tresna bat gehiago dira.

«Gaur egun dudan bizimoduaren 
zati handi bat bertsoaren inguruan 
eraikia da, beraz, eman asko eman 
dit. Kendu berriz… azken urteetan 
denbora libre gehixeago hartuko 
nuke, baina zerbaitetan pasa dudan 
denbora horrek ere gauza asko 
eman dizkit»

Lau urtez behin BEC bete egiten 
da. Bertsolaritza jendaurreko 
norgehiagoka ere bada. Zer ematen 
diote txapelketek bertsolaritzari?

Ikusgarritasuna eta zale berriak. 
Noski bertsoa ez dela txapelketa 
bakarrik, are gehiago, txapelketa 
bertsoaren zati txiki bat baino ez da: 
bertso eskolak, hezkuntza arautuko 
proiektua, plazak, udalekuak, ikerketa 
lanak, dokumentazio zentroa… 
mugimenduak bizirik irauteko denak 
dira beharrezko, eta txapelketa ere bai. 
Beste ekimen batzuekin iristen ez garen 
lekuetara iristen gara txapelketaren 
bidez, eta hori ederra da.
Erniarraitzeko kide zaitugu. Lan 
itzela egiten du elkarteak bertsolari-
tza sustatzen...

Erniarraitzen sorreran parte hartu 
zutenek garbi zuten bertsotan ikasteko 
gune bat baino gehiago izan behar zela, 
eta gaur egun ere horretan ari gara. Ba-
tez ere bi arlotan egiten dugu lan: hez-
kuntzan eta plazan. Baditugu bertsotan 
ikasi nahi duen ororentzat bertso esko-
lak, bai umeentzat eta bai helduentzat. 
Baina, saioen antolakuntzan ere aritzen 
gara, badagokigulako bailarako bertso 
mugimenduaren motor lana egitea. Aur-
ten esaterako, pandemiarekin plazako 
jarduna eten zen unetik ezinbesteko ga-
rrantzia izan du Bertso Urtie ekimenak 
eta horren baitan antolatu den saio ba-
koitzak, gure txikitik eragin dugulako 
plaza biziberritzeko bidean.
Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko 
koordinatzailea zaitugu. Nola ikus-
ten dituzu belaunaldi berriak?
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HERRILAB +700 
Askotariko begiradez osaturiko 
herri hausnarketa egiteko 
lansaioak, martxan

Uda aurretik jarri zen marxan He-
rrilab+700 parte hartze prozesua, 

alderdi guztien babesarekin. Orduan 
udal ordezkariekin eta udal langilee-
kin egin ziren bilerak eta orain, herri-
tarren txanda da. Elkarte, kolektibo 
eta herritarrak gonbidatu dira dato-
zen asteetan egingo diren lasaioetara. 
Gaika antolatu dira bilerak eta talde 

Inprimakia: herritarrek etxe guztie-
tara banatuko den inprimakia bete 
dezakete eta Elkargunean, Udale-
txean edota Liburutegian ezarri diren 
buzoi batean sartuz.

Webgunea: Azkoitiako Udalaren 
webgunean (www.azkoitia.eus) 
espreski herritarren iritziak jasotzeko 
esteka bat ezarri da.

bakoitzarekin bi bilera egingo dira. 
Irailean aurkezpen bilerak izan dira 
eta urrian eta azaroan zehar egingo 
dira bigarren bilerak, diagnostikoa 
lantzen joateko. Bigarren bileretan 
diagnostikoa landuko da, ekarpenak, 
iritziak, kexak edo iradokizunak ja-
soaz. Horra bileren egutegia:

Se ha dado inicio a la 
ronda de reuniones que 

se enmarca dentro de 
Herrilan+700, proceso de 
reflexión abierto y plural 
que pretende recoger las 

opiniones de asociaciones, 
colectivos y ciudadanía 
en general, para poder 

elaborar un diagnóstico 
y dar respuesta a las 

necesidades detectadas.

» Urriak 27, 18:30ean: Kirol eta Kultur Elkarteak
» Urriak 28, 18:00etan: Hezkuntza, hizkuntza, aisialdia
» Azaroak 2, 15:00etan: Eragile sozioekonomikoak
» Azaroak 2, 18:00etan: Berdintasuna eta kultur aniztasuna
» Azaroak 3, 17:00etan: Ongizatea eta bizitza kalitatea
» Azaroak 4, 18:30ean: Bizilagunak, ingurumena, lurraldea

IRITZIA EMATEKO BESTE HAINBAT BIDE

AZAROAREN 
20AN BATERATZE 
SAIOA EGINGO DA, 
GOIZEKO 10:30EAN 
ELKARGUNEAN.
Informazioa:
+ partaidetza@azkoitia.eus
+ 656 788 282

BILERA GUZTIAK  
IREKIAK DIRA  

ETA NAHI DUEN OROK 
HAR DEZAKE PARTE
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ERAKUSKETA ARETO BERRIAK 
BADU IZENA: PORTALEBURU

Udalaren behe solairua Herrita-
rren Arreta Zerbitzuak eta Udal-

tzaingoak partekatzen zuten lehen, 
baina tokia txikiegia zen herritarrei 
kalitatezko zerbitzua eskaintzeko. 
Hori horrela, eta behin behineko kon-
ponbide gisa, Torrezuri erakusketa 
aretoa tokialdatzea erabaki zen eta 
erakusketa gunea Udaltzaingoaren-
tzat uztea. Ondorioz, Udalak ondoko 
lokala alokatu zuen erakusketekin 
jarraitu ahal izateko. Aurki zabaldu-
ko ditu ateak gune berriak. Izena ere 
badu jada: PORTALEBURU izango da.

Egokitze lanak hastear dira eta as-
moa da urte amaierarako prest izatea, 
herriko zein kanpoko artistek euren 
lanak eraskusteko, eta herritarrek 
haietaz gozatzeko, merezitako txokoa 
izan dezaten. Egokitze lanen aurre-
kontua 47.385,61 eurokoa da.

Azkoitiko Herriko plazaren lehenengo izena da Portaleburu. Harresitutako ba-
rrutiaren sarrerako atariei egiten zien erreferentzia eta agian, Bergarako ataria-
ri. Portaleburun elkartzen zen Udala XVI. mendean modu irekian ordenantzen 
eta beste hainbat gairen inguruan eztabaidatzeko. Herriko jaietan Portaleburu 
zezen-plaza bihurtzen omen zen, dokumentuetan jasota dagoenaren arabera.

ADJUDICADA LA REFORMA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO POR 
901.749,87 EUROS

Siete empresas se han presentado al 
proyecto de licitación y la adjudicata-
ria es Tecuni, S.A.U. El contrato con-
templa el suministro y la instalación 
de casi 2.000 luminarias de tecnolo-
gía LED. El Ayuntamiento ha obtenido 
para ello una subvención de 487.519 
euros del Europa, concretamente, del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).

Udalak Tecuni S.A.U enpresari 
esleitu dizkio herriko argiteria 

publikoaren berritze lanak. Zazpi en-
presek hartu dute parte lizitazio pro-
zesuan: Tapia Instalazio Elektrikoak, 
S.L., Loyola Norte, S.A., Asistencia 
Energética Eléctrica, S.L., Electrici-
dad Perosanz, S.L., Etra Norte, S.A., 

Electricidad Cuadra, S.L, eta esleipen-
duna suertatu den Tecuni S.A.U.

Kontratuaren balioa 901.749,87 eu-
rokoa da (BEZ barne) eta finantza-
tzeko Udalak Eskualde Garapenerako 
Europako Funtsetik 487.519 euroko 
dirulaguntza eskuratu du.

Esleipendunak zortzi hilabeteko 

epea du lanak exekutatzeko, nahiz 
eta ezarritako denborak Europako di-
rulaguntzen epeen araberakoak ere 
izan.

LED argiak ipiniko dira herrian. 
Ahalegin ekonomikoa handia bada 
ere, aurreikusten den aurrezte ener-
getikoa ere esanguratsua izango da.
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Googaz 3.0
Merkataritza

Leire Lizarralde eta  
Garazi Etxaniz

«KONTSUMITZAILEOK TXIPA 
ALDATU BEHARRA DAUKAGU 
HERRIAN SALTOKIAK NAHI 
BALDIN BADITUGU»
Googaz 3.0 mugimenduak antolatu-
riko Escape jokoan Gipuzkoako Kopa 
irabazi zuten Leire Lizarraldek, Garazi 
Etxanizek eta Ainhoa Sorazuk. Sari 
gisa, udan Europara bidaiatu dute 
Bizkaiko eta Arabako irabazleekin 
batera. Astebetez, Frantziako eta 
Alemaniako saltokietan murgilduta 
ibili dira, hango merkataritzaren non-
dik norakoak eta kontsumitzaileek 
profila eta ohiturak ezagutu nahian, 
gero ideia hoberenak hona ekartzeko. 
Sorazuk, lana tarteko, bidaia galdu 
du, baina beste bi irabazleen hitzetan, 
“esperientzia mundiala” izan da.

Zer moduzko bidaia egin duzue?
L. L.Mundiala izan da. Zortzi lagun 

joan gara. Laudiotik bat, Balmaseda-
tik hirukotea, gu biok eta antolatzai-
leak. Donostian elkartu ginen, antige-
no testak egin eta Parisera joan ginen 
trenez. Frantziako hiriburuan pare 
bat egun eman eta handik hegaldia 
hartu genuen Alemaniara. Munichen, 
Leipzigen eta Berlinen egon gara.

G.E.Zorte handia izan dugu kon-
painiarekin. Bagenekin ezagutzen ez 
genituen pertsonekin egin behar ge-
nuela bidaia eta denon artean ondo 
konpondu behar genuela, dena ondo 
atera zedin. Horrela izan da. Oso ha-
rreman ona izan dugu eta horrek 
dena errazten du.
Plazerra eta lana uztartu dituzue, 
lanketa bat egitera joan baitzarete. 
Kontaiguzue.

L.L. Ginkana jokoak jartzen zizki-
guten. Adibidez, esaten ziguten hiru 
ordu barru elkartuko gara Eiffel do-
rrean eta bitarte horretan zer? Ba 
dendetara sartu eta galdetu behar 
genien ea pandemiak nola eragin 
dien salmentetan, ze neurri hartu di-

tuzten, eta kontsumitzaileei erosketa 
ohiturez galdetzen genien. Lan bat 
egin dugu eta dena jasota geratu da.

G.E. Ikusi duguna da ezin dela alde-
ratu hirietako eta herri txiki bateko 
errealitatea. Hala ere, esaterako, Ale-
manian lehen sektorearekin lotutako 
ekimen asko dagoela konturatu gara. 
Ideia batzuk ere jaso ditugu. Mu-

nichen, adibidez, azoka batean den-
bora jakin bat ematen dizute eros-
teko, eta denbora hori baino lehen 
bukatzen baduzu, deskontua egiten 
dizute.
Eta Azkoitira begira, zer proposa-
tzen duzue?

G.E. Orokorrean, digitalizazioan 
hutsunea dagoela ikusten dugu. Ondo 
legoke webgune bateratu bat izatea 
saltoki guztiek eta kontsumitzaileek 
hara sarbidea izatea.

L.L. Proposatzen duguna da, adi-
bidez, Udalak sustatuta “comunity 
manager” baten figura. Dendei ezin 
zaie egiten dutena baino gehiago es-
katu. Dendari asko, gainera, ez dira 
hain gazteak eta ez dute webgunea 
edo sare sozialak kudeatzeko ezagu-
tzarik.

G.E. Bestalde, uste dugu beharrez-
koa dela Gipuzkoa mailako ekime-
nak izatea ere. Deskontu txartelak 
herrirako bakarrik balio beharrean, 
ba agian Gipuzkoa osoan erabilgarri 
izatea.

L.L. Sekulako meritua dute merka-
tari txikiek, gaur egungo lehiakide 
handiei aurre egiteko egin behar du-
ten guztiagatik. Eta herrian, ez dakit 
konturatzen garen, baina beti dago 
zerbait. Deskontu azoka dela, eskain-
tza bereziak, zozketak... Lan handia 
egiten du Herrixenek. Hemen kontsu-
mitzaileok gara txipa aldatu beharra 
daukagunak. Online erosten jarrai-
tuko dugu baina pentsatu behar da 
merezi ote duen ala hobe den ondo-
ko dendara joatea. Sentsibilizazioan 
egin behar da lana.



LITERATURA SOLASALDIEI 
BIDE EMAN DIE AZKOITIA 
LAGUNKOIAK

Hezkuntza sailak 
Helduen Eskoletan 

Literatur Solasaldiak 
kentzea erabaki 

duenez, Azkoitia 
Lagunkoiaren 

aterkipean egingo 
dituzte saioak 

hemendik aurrera.

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza 
Sailak Helduen Eskoletan Literatur 
Solasaldiak kentzea erabaki zuen 
aurreko ikasturte amaieran. 
Azkoitian emakume talde bat 
astero bildu ohi zen aurrez etxean 
irakurritako liburuen inguruan 
solasteko. Penaz hartu zuten 
Hezkuntza sailaren erabakia eta 
udaletxera jo zuten irteera eske. 
Aukerak aztertu ostean, Azkoitia 
Lagunkoiaren aktibitateen 
baitan eskainiko dira Literatura 
Solasaldiak.

Taldekideak astean behin elkartuko 
dira Elkargunean euren jarduera-
rekin jarraitzeko. Elkartu ohi den 
emakume taldea “gustura dago” 
saioekin jarraitzeko aukera dute-
lako. “Hemendik urte amaierara 
bitartean, proba egingo dugu ea 

zer moduz joaten den eta benetan 
funtzionatzen duen ikusteko. Urrian 
eta azaroan launa saio izango ditugu 
eta abenduan bat”, diote.

Urriaren 6an hasiko dira saioekin. 
Asteazkenetan bilduko dira 
Elkargunean 16:30etik 18:30era. 
Ikasturte berriari ekiteko pentsatuta 
dute zer irakurri: John Steinbecken 
“Las uvas de la ira” nobela aukeratu 
dute. Atalezka irakurtzen joaten 
dira, gero saioetan solasteko.

Taldea hamar emakumek osatzen 
dute momentuz, baina irekia da eta 
nahi duen orok parte har dezake 
literatur solasaldietan. “Gizonezkoek 
ere bai. Momentu honetan ez da 
gizonezkorik etortzen baina ateak 
zabalik daude denentzat”. Norbaitek 
literatur solasaldietara joan nahiko 
balu 943 08 00 80 telefonora deitu 
dezake udaletxera, eta Azkoitia 
Lagunkoiarekin edota literatur 
solasaldietako arduradunekin 
harremanetan jarriko dute.

«El libro escogido para dar inicio al 
curso es la novela “Las uvas de la ira” 
de John Steinbeck.»

«Estamos contentas por poder seguir 
con la actividad. De aquí a finales de 
año veremos cómo funciona.»
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